
تأمين مستقبلنا

هنالــك ســبيل واحــد فقــط للوصــول إلــى تحقيــق االقتصــاد القــوي وإبــادة الفقــر فــي العالــم، وذلــك مــن 
خــال حمايــة البيئــة مــن حولنــا، والحفــاظ علــى النظــم البيئيــة التــي تضمــن اســتمرارية وجــود البشــرية، 

والحــد مــن تغيــر المنــاخ وتأثيراتــه البيئيــة.
وم��ن ه��ذ� �ملنظ��ور، الب��د لقي��اد�ت �لع��امل �لت��ي �س��تجتمع يف �س��هر �س��بتمرب 2015 م��ن �التف��اق عل��ى �أهد�ف تلتزم به��ا كافة �لدول م��ن �أجل حتقيق 

م�س��تقبل �سحي وعادل للجميع على كوكب �الأر�ض. �إن �لعامل بحاجة �إىل خطة بيئية م�س��تدامة ملا بعد �س��نة 2015.
 توؤم��ن منظم��ة �ل�سن��دوق �لعامل��ي للطبيع��ة ب��اأن �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�س��تد�مة �ل�س��بعة ع�س��ر و�الأه��د�ف �ملرتبط��ة به��ا توف��ر جمموع��ة م��ن �الأه��د�ف 
و�لغايات �لتي ميكن حتقيقها وتطبيقها من قبل �لدول و�الأفر�د من خمتلف �أنحاء �لعامل. وتوؤمن �أي�سًا باأن �خلطة �لهيكلية �لناجحة لعام 2015 

هي تلك �لتي تعرتف باأن �ل�س��بيل لتحقيق �لفو�ئد �الجتماعية و�القت�سادية �ملطلوبة هو من خالل �الإد�رة �مل�س��تد�مة و�حلفاظ على �لطبيعة.

بيئتنا: مرتبطة بشكل وثيق مع رفاه البشرية

3/1 المدن الكبيرة 
 حت�سل مدينة من �أ�سل ثالثة مدن من �أكرب 

100 مدينة يف �لعامل على مياه �ل�سرب من 
�ملحميات �لطبيعية.

200 حوض نهري 
 هنالك �أكرث من 200 حو�ض نهري يف �لعامل 
تعترب موطنا حلو�يل 2.67 مليار فرد، وهي 
�الآن تو�جه نق�سا حاد� يف �ملياه ل�سهر و�حد 

على �الأقل يف كل �سنة. 

ملياري إنسان 
 توفر �لنظم �لبيئية للغابات �مللجاأ ومو�رد 

�لعي�ض و�ملاء و�لوقود و�لطعام الأكرث من 
ملياري �إن�سان على وجه �الأر�ض، منهم 350 

مليون فرد هم �الأفقر يف �لعامل.

15% من البروتين الحيواني
ت�سكل �لرثوة �ل�سمكية ن�سبة 15% من �لربوتني 

�حليو�ين �لذي ي�سكل جزءً� من نظامنا 
�لغذ�ئي )و�أكرث من 50 % يف �لدول �الأقل منو� 

يف �إفريقيا و�آ�سيا(، ولكن ن�سبة 90% من �لرثوة 
�ل�سمكية هي �إما حتت �ل�سيد �جلائر حيث يتم 
��سطيادها مبعدالت تفوق قدرتهاعلى �لتكاثر، 
�أو �أنها قد بلغت �حلد �الأق�سى �مل�سموح لل�سيد.

21 تريليون دوالر أمريكي 
تقدر قيمة خدمات �لنظام �لبيئي �لبحري 

ب� 21 تريليون لكل �سنة، حيث توفر م�سائد 
�الأ�سماك �أكرث من 260 مليون مهنة، 50 

مليون منها �سمن نطاق �الأن�سطة �لب�سيطة 
وقطاع �ل�سيد �حلريف.

مثال عالمي حقيقي: الدول الواقعة على طول نهر ميكونغ
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ملاذا نحن هنا
نحن ن�سعى الإيقاف �ال�ستنز�ف �لذي تعاين منه بيئة �الأر�ض، ون�سعى �أي�سا لبناء 

م�ستقبل يعي�ض فيه �الإن�سان بتناغم مثايل مع �لطبيعة.
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�أن تتكات��ف �الأمم و�ملجتمع��ات و�الأعم��ال   لدين��ا كوك��ب و�ح��د نحمي��ه، لذل��ك يج��ب 
�لتجارية و�ملجتمعات �ملدنية و�الأفر�د مع بع�سها �لبع�ض حلماية �لطبيعة وتنظيم عملية 
�ال�س��تهالك و�الإنت��اج وتوجي��ه �لتدفق��ات �ملالية لالأن�س��طة �مل�س��تد�مة و�لتاأك��د من �لتوزيع 
�لكايف للمو�رد. كما يجب �أن ت�س��اعد �خلطة �لهيكلية �ملو�سوعة للتنمية �مل�س��تد�مة لعام 
2015 يف عملي��ة �تخ��اذ �لق��ر�ر�ت �ل�سحيح��ة عل��ى كاف��ة �الأ�سع��دة للو�س��ول �إىل بيئ��ة 

طبيعي��ة توف��ر �لغ��ذ�ء و�ل�سح��ة وفر���ض �لعم��ل و�حلي��اة �لكرمي��ة للجميع.

ــي  ــدوق العالم ــة الصن ــات منظم توصي
ــاء:  ــدول األعض ــة لل للطبيع

ح��ول  تتمح��ور  للمباحث��ات  و��سح��ة  هيكلي��ة  و�س��ع   •
تنمي��ة م�س��تد�مة مل��ا بع��د 2015 ته��دف �إىل �حل��د م��ن 
�لفق��ر �ملدق��ع و�سم��ان �لتنمي��ة �مل�س��تد�مة وحماي��ة 

كوك��ب �الأر���ض.

• �سم��ان و�س��ع خط��ة �أعم��ال عاملي��ة طموح��ة تتحم��ل 
فيه��ا جمي��ع �ل��دول م�س��وؤوليتها.

• �لتاأك��د م��ن �أن تق��وم نتائ��ج خط��ة ج��دول �الأعم��ال 
�لنهائي��ة لع��ام 2015 باحلف��اظ عل��ى �أه��د�ف �لتنمي��ة 
�مل�س��تد�مة �ل�سبعة ع�س��ر وجوهرها وغاياتها �ملرتبطة 

بها.

• �لتاأك��د م��ن و�س��ع ه��دف حماي��ة �لبيئة كج��زء ال يتجز�أ 
م��ن عملي��ة �سن��ع �لق��ر�ر�ت �الجتماعي��ة و�ل�سيا�س��ية 
وب��اأن تتحم��ل م�س��وؤولية تطبيق��ه عل��ى جمي��ع �لقطاعات.

�لتنمي��ة  لتموي��ل  �ل��دويل  موؤمت��ر  قي��ام  م��ن  �لتاأك��د   •
بتحدي��د خط��ة تنمي��ة مالي��ة م�س��تد�مة حتم��ي �لبيئ��ة 
كعن�س��ر �أ�سا�س��ي و�س��روري للح��د م��ن �لفق��ر وتوف��ري 
�لرف��اه للب�س��رية و�سم��ان �لكر�م��ة و�مل�س��او�ة للجمي��ع.

توؤث�ر �لتغي�ري�ت �لبيئي�ة عل�ى �جلمي�ع، ولك�ن تاأثريه�ا �الأك�رب يكون عل�ى �لطبق�ات �لفقرية من �ل�س�كان �لتي 
تع�اين ن�درة توف�ر م�و�رد �لعي��ض كاملاء و�لغذ�ء وتع�اين �أي�سًا من تاأث�ري�ت تغري �ملناخ.

يعتم�د وج�ود �لب�س�رية عل�ى وج�ود �مل�و�رد �لطبيعي�ة كاملي�اه �لنظيف�ة و�الأر��س�ي �ل�ساحل�ة للزر�ع�ة ووف�رة 
�الأ�س�ماك و�لغاب�ات، وعو�م�ل �لنظ�م �لبيئي�ة مث�ل �لتلقي�ح ودورة �لغ�ذ�ء و�جن�ر�ف �لرتب�ة و�لق�درة عل�ى 

�لتكي�ف م�ع تغ�ري �ملناخ.

لذل�ك، ف�اإن و�س�ع �لنظ�م �لبيئي�ة يف حم�ور عملي�ات �لتخطي�ط �لتنموي�ة و�إد�رة �مل�و�رد �لطبيعي�ة عل�ى نح�و 
جي�د وبطريق�ة عادل�ة وم�س�وؤولة، �س�ينتج عنه حتقيق �لفو�ئ�د �القت�سادية و�الجتماعية وتاأم�ني �لغذ�ء و�ملاء 

و�لطاق�ة للجميع.

wwf.panda.org/post2015للمزيد من املعلومات، قم بزيارة: 

نظم بيئية تدعم كرامة العيش
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